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FYLGISKJAL 3: SAMKOMULAG UM ÚTFÆRSLU VINNUTÍMA VAKTAVINNUFÓLKS

Inngangur
Samningsaðilar eru sammála um að ná megi fram gagnkvæmum ávinningi starfsfólks í
vaktavinnu og opinberra launagreiðenda með betri vinnutíma.
Breytingar verða gerðar á vinnufyrirkomulagi og launamyndunarkerfi í vaktavinnu til að bæta
starfsumhverfi starfsfólks og stjórnenda og mæta þannig ákalli um betra skipulag vinnutíma.
Markmið kerfisbreytinganna er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka
möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf, þannig að störf í vaktavinnu verði
eftirsóknarverðari. Breytingunum er einnig ætlað auka stöðugleika í mönnun hjá stofnunum
ríkis og sveitarfélaga, að draga úr yfirvinnu ásamt því að bæta öryggi og þjónustu við
almenning.
Helstu breytingarnar eru að vinnuvikan styttist úr 40 í 36 virkar stundir og launamyndun
vaktavinnufólks tekur mið af fleiri þáttum en áður. Í nýju launamyndunarkerfi fjölgar
vaktaálagsflokkum og vægi vinnustunda er metið eftir áhrifum á heilsu og öryggi starfsfólks,
sem getur leitt til aukinnar styttingar vinnutíma. Þá verður greiddur sérstakur vaktahvati sem
tekur mið af fjölbreytileika og fjölda vakta. Að mati samningsaðila eru framangreindar
breytingar enn fremur til þess fallnar að auka möguleika vaktavinnufólks til að vinna hærra
starfshlutfall en áður og hækka þannig tekjur sínar og ævitekjur.

Forsendur
Við undirbúning breytinga á vinnutíma vaktavinnufólks hafa aðilar komið sér saman um
forsendur kerfisbreytingarinnar. Að óbreyttu mun stytting vinnuskyldu vaktavinnufólks, úr 40 í
36 virkar stundir, hafa veruleg áhrif á starfsemi stofnana ríkis og sveitarfélaga og svokallað
mönnunargat myndast. Við því þarf að bregðast og í kostnaðarmati launagreiðenda er gert ráð
fyrir að kostnaður vegna yfirvinnu lækki og að mönnunargatinu verði mætt á dagvinnutíma.
Það er forsenda þess að kerfisbreytingarnar gangi eftir af hálfu launagreiðenda.
Af hálfu samtaka launafólks er forsenda að núverandi starfsfólk hafi rétt til að auka starfshlutfall
sitt sem nemur styttingu vinnuskyldu í aðdraganda innleiðingar á nýju fyrirkomulagi vaktavinnu,
áður en gripið verði til annarra aðgerða til að brúa mönnunargatið. Að því loknu og meðan á
innleiðingu stendur skulu stofnanir leitast við að gera starfsfólki kleift að bæta við starfshlutfall
sitt enda verði því komið við í starfsemi og skipulagi stofnunar.
Til að framangreind markmið og forsendur standist verður í fræðslu og eftirfylgni við innleiðingu
breytinganna lögð megináhersla á að starfsfólk í hlutastarfi geti unnið jafn margar stundir og
fyrir breytingu, en á móti hækkað starfshlutfall sitt. Jafnframt eru samningsaðilar sammála um
að breytileg yfirvinna skuli eingöngu unnin við óvæntar og tímabundnar aðstæður s.s. vegna
veikinda, neyðar, tímabundins álags eða skorts á starfsfólki. Því er beint til
stofnana/sveitarfélaga að setja sér nánari reglur varðandi yfirvinnu og hvenær sé rétt að ræða
endurskoðun á starfshlutfalli ef yfirvinna er reglubundin eða fyrirséð, sbr. gr. 2.3.6.
Mikilvægt er að tryggð sé festa í starfsemi stofnunar, mönnun og vinnutíma starfsmanna. Fyrir
15. janúar 2021 skulu stjórnendur bjóða starfsfólki sínu hækkun á starfshlutfalli sem nemur
a.m.k. styttingu vinnuvikunnar. Þegar fyrir liggur hvort og þá hversu mörg stöðugildi eru
ómönnuð vegna styttingar vinnutíma skal stýrihópur meta hvort áætlaður kostnaður
launagreiðenda standist. Fari kostnaður ekki fram úr áætlunum tekur kerfisbreytingin gildi án
breytinga. Sé hins vegar fyrirséð að kostnaður vegna yfirvinnu fari umfram áætlanir samkvæmt
mælikvörðum í viðauka II skal stýrihópur fjalla um málið og meta hvort og hvaða breytinga sé
þörf á forsendum yfirvinnuálags í nýju vaktavinnukerfi. Þó skal yfirvinna 1 aldrei fara undir
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0,85% af mánaðarlaunum. Slíka ákvörðun skal taka eigi síðar en þremur mánuðum fyrir
gildistöku breytinga og skulu stjórnendur og stéttarfélög tryggja að allt vaktavinnufólk hjá hinu
opinbera sé upplýst um það. Að öðru leyti skal eftirfylgni með yfirvinnu og öðrum forsendum
nýs vaktavinnukerfis vera samkvæmt viðauka II.
Skipulag og starfsemi stofnana ríkis og sveitarfélaga er fjölbreytt og ólík. Komi til þess að
breyting á vinnutíma vaktavinnufólks og aðlögun vinnuskipulags, nái ekki þeim markmiðum
sem lagt er upp með í nýju launamyndunarkerfi, að teknu tilliti til eðli og starfsemi stofnunar,
þá skal stýrihópur samningsaðila fjalla um málið og finna lausn til að hópar starfsmanna njóti
ekki lakari kjara eftir breytingu.

Innleiðing og eftirfylgni
Á gildistíma kjarasamningsins starfar stýrihópur samningsaðila. Hlutverk hópsins er að meta
árangur verkefnisins heildstætt, hvort sett markmið náist og forsendur standist. Stýrihópurinn
bregst við ef niðurstöður ábendinga innleiðingahópa og mælingar gefa tilefni til. Þá skal
stýrihópur taka til umfjöllunar mál er varða stefnumarkandi túlkanir og álitaefni er snerta
framkvæmd og þróun þessa fylgiskjals.
Á vegum stýrihópsins starfar sérstakur matshópur sem hefur það hlutverk að framkvæma
reglulegar mælingar, samkvæmt mælikvörðum sem aðilar ákveða, á áhrifum
kerfisbreytinganna á starfsfólk og starfsemi stofnana, sbr. viðauka II.
Innleiðingarhópar skipaðir fulltrúum samningsaðila starfa á samningstímanum. Hóparnir útbúa
leiðbeiningar og stuðningsefni til nota fyrir starfsfólk, stjórnendur og aðra haghafa. Þeirri vinnu
skal lokið fyrir 1. september 2020. Hóparnir standa fyrir sameiginlegri fræðslu, ráðgjöf og
eftirfylgni ásamt því að styðja stjórnendur og starfsfólk á samningstímanum.
Innleiðingarhóparnir halda utan um ábendingar og úrlausnarefni um framgang breytinga og
koma þeim á framfæri við stýrihóp. Breytingarnar taka gildi 1. maí 2021.
Fyrir lok samningstímans skulu aðilar leggja sameiginlegt mat á áhrif breytinganna og hvort
núverandi framsetning á neðangreindum ákvæðum í kjarasamningi falli best að framtíðar
skipulagi og starfsumhverfi stofnana ríkis og sveitarfélaga.
Með fylgiskjali þessu eru tveir viðaukar þar sem fjallað er nánar um innleiðingu og eftirfylgni
kerfisbreytinganna og markmið og mælikvarða.
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Samningsgreinar um vaktavinnu sem gilda á samningstímanum
Þegar stofnun, [að fenginni staðfestingu hlutaðeigandi ráðuneytis/sveitastjórnar/sviðs], hefur
innleiðingu betri vinnutíma samkvæmt fylgiskjali þessu verða eftirfarandi breytingar á greinum
kjarasamnings 1. maí 2021 og gilda á samningstíma. Samhliða taka nýjar greinar gildi og aðrar
verða óvirkar á samningstímanum sbr. eftirfarandi.
Greinanúmer og tilvísanir miðast við ritstýrðan kjarasamning SFR – stéttarfélag í
almannaþjónustu og fjármála- og efnahagsráðherra sem gildir frá 1. október 2015.
Núgildandi greinar eru með gráum bakgrunni og nýjar án bakgrunns.
1.6
1.6.1

Álagsgreiðslur - vaktaálag
Vaktaálag reiknast af dagvinnukaupi sbr. gr. 1.4.1.
Vaktaálag skal vera:
33,33%
kl. 17:00 - 24:00 mánudaga - fimmtudaga
55,00%
kl. 17:00 - 24:00 föstudaga
55,00%
kl. 00:00 - 08:00 mánudaga - föstudaga
55,00%
kl. 00:00 - 24:00 laugard., sunnud. og sérstaka frídaga
90,00%
kl. 00:00 - 24:00 stórhátíðardaga sbr. gr. 2.1.4.3.

Brot úr klst. greiðist hlutfallslega.
1.6.2

Greiðsla fyrir bakvaktir skal reiknast af dagvinnukaupi sbr. gr. 1.4.1 með
eftirtöldum hætti:
33,33%
45,00%
45,00%
33,33%
45,00%
90,00%

kl. 17:00 - 24:00 mánudaga - fimmtudaga
kl. 17:00 - 24:00 föstudaga
kl. 00:00 - 08:00 mánudaga
kl. 00:00 - 08:00 þriðjudaga - föstudaga
kl. 00:00 - 24:00 laugard., sunnud. og sérstaka frídaga
kl. 00:00 - 24:00 stórhátíðardaga sbr. gr. 2.1.4.3.

Brot úr klst. greiðist hlutfallslega. Um greiðslur fyrir útköll á bakvakt gildir gr.2.3.3.
1.6

Álagsgreiðslur - vaktaálag

1.6.1

Vaktaálag reiknast af dagvinnukaupi sbr. gr. 1.4.1.Vaktaálag skal vera:
33,33%
55,00%
65,00%
55,00%
75,00%
90,00%

1.6.2

kl. 17:00 - 24:00 mánudaga - fimmtudaga
kl. 17:00 - 24:00 föstudaga
kl. 00:00 - 08:00 þriðjudaga - föstudaga
kl. 08:00 - 24:00 laugardaga, sunnudaga og sérstaka frídaga
kl. 00:00 - 08:00 laugardaga, sunnudaga, mánudaga og sérstaka
frídaga
kl. 00:00 - 24:00 stórhátíðardaga sbr. gr. 2.1.4.3, þó þannig að frá
kl. 16:00 - 24:00 á aðfangadag og gamlársdag og kl. 00:00 – 08:00
á jóladag og nýársdag er 120,00% álag.

Greiðsla fyrir bakvaktir skal reiknast af dagvinnukaupi sbr. gr. 1.4.1 með
eftirtöldum hætti:
33,33%
45,00%
45,00%
33,33%
45,00%
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90,00%

kl. 00:00 - 24:00 stórhátíðardaga sbr. gr. 2.1.4.3, þó þannig að frá
kl. 16:00 - 24:00 á aðfangadag og gamlársdag og kl. 00:00 – 08:00
á jóladag og nýársdag er 120,00% álag.

Brot úr klst. greiðist hlutfallslega. Um greiðslur fyrir útköll á bakvakt gildir gr.2.3.3.
2.3.6

Samfelld reglubundin vinna einn mánuð eða lengur innan dagvinnumarka, allt að
fullri vinnuskyldu greiðist sem reiknað hlutfall af mánaðarlaunum, enda hafi náðst
samkomulag við starfsmann áður en sú vinna hófst.

2.3.6.

Reglubundin vinna dagvinnumanna innan dagvinnumarka, í einn mánuð eða
lengur, allt að vinnuskyldu miðað við fullt starf, greiðist sem reiknað hlutfall af
mánaðarlaunum enda hafi starfsmanni verið kynnt það áður en sú vinna hófst.
Það sama gildir um reglubundna vinnu vaktavinnumanna, að uppfylltum sömu
skilyrðum, óháð því hvenær sólarhrings sú vinna fer fram.
Því er beint til stofnana að setja sér nánari reglur varðandi yfirvinnu og hvenær
sé rétt að ræða endurskoðun á starfshlutfalli enda sé yfirvinna reglubundin eða
fyrirséð.

2.5.2

Starfsmaður á rétt á fríi í stað greiðslu álags fyrir bakvakt. 20 mínútna frí jafngildir
33,33% vaktaálagi, 27 mínútna frí jafngildir 45% vaktaálagi, 54 mínútna frí
jafngildir 90% vaktaálagi.

2.5.2

Starfsmaður á rétt á fríi í stað greiðslu álags fyrir bakvakt. 20 mínútna frí jafngildir
33,33% vaktaálagi, 27 mínútna frí jafngildir 45% vaktaálagi, 54 mínútna frí
jafngildir 90% vaktaálagi og 72 mínútna frí jafngildi 120% álagi.

2.5.4

Fyrir reglubundna bakvakt, sem skipulögð er allt árið, skal veita frí sem svarar 1
klst. fyrir hverjar 15 klst. á bakvakt að hámarki þó 80 klst. Frí þetta skal veita
hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma.
Einungis er hægt að fá 80 stunda frí vegna þessa ákvæðis þótt bakvaktastundir
séu fleiri en 1.200.
Ákvæði til bráðabirgða: Þeir starfsmenn sem fyrir 9. apríl 2001 höfðu lengri frí,
allt að 96 vinnuskyldustundum fyrir 1440 klst. skulu halda því á meðan á
samfelldri ráðningu þeirra stendur.

2.5.4

Fyrir reglubundna bakvakt, sem skipulögð er allt árið, skal veita frí sem svarar
mest 80 klst. fyrir hverjar 1200 klst. á bakvakt. Frí þetta skal veita hlutfallslega
miðað við starfshlutfall og starfstíma.
Bakvaktafrí er að hámarki 80 stundir vegna ákvæðis 2.5.4 þótt bakvaktastundir
séu fleiri en 1200. Leitast skal við að taka bakvaktafrí samhliða ávinnslu og svo
fljótt sem unnt er.
Ákvæði til bráðabirgða: Þeir starfsmenn sem fyrir gildistöku samnings 1. apríl
1997, höfðu lengri frí, allt að 96 vinnuskyldustundum fyrir hverjar 1440 klst. skulu
halda því á meðan á samfelldri ráðningu þeirra stendur.

2.6.1

Þeir sem vinna á reglubundnum vöktum, skulu fá álag fyrir unnin störf á þeim
tíma er fellur utan venjulegs dagvinnutímabils.

2.6.1

Þeir sem vinna á reglubundnum vöktum, skulu fá álag fyrir unnin störf á þeim
tíma er fellur utan venjulegs dagvinnutímabils skv. gr. 2.2.1
Þeir sem vinna á reglubundnum vöktum teljast vaktavinnufólk. Vaktavinnufólk
teljast þeir sem hafa vinnuskyldu sem skipt er niður samkvæmt fyrir fram
ákveðnu fyrirkomulagi þar sem starfsmaður vinnur á mismunandi vöktum á
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tilteknu tímabili sem mælt er í dögum eða vikum, þannig að vikulegir frídagar
þess flytjast til, jafnvel þótt daglegur vinnutími sé alltaf hinn sami.
2.6.2

Þar sem unnið er á reglubundnum vinnuvöktum skal leggja fram drög að vaktskrá
sex vikum áður en hún tekur gildi. Við gerð vaktskrár skal kappkostað að
uppsöfnun vinnutíma sé takmörkuð eins og frekast er unnt. Starfsmenn fá í
framhaldinu einnar viku svigrúm til að gera athugasemdir og óska eftir
breytingum á fyrirliggjandi drögum að vaktskrá.
Endanleg vaktskrá skal lögð fram mánuði áður en fyrsta „vakt“ samkvæmt
skránni hefst, nema samkomulag sé við starfsmann um skemmri frest.
Sé vaktskrá breytt með skemmri en 24 klst. (sólarhrings) fyrirvara skal greiða
aukalega 3 klst. í yfirvinnu og innan 168 klst. (vika) skal greiða aukalega 2 klst. í
yfirvinnu.
Hér er eingöngu átt við breytingu á skipulagðri vakt en ekki aukavakt.
Taki starfsmaður vakt umfram vinnuskyldu að beiðni yfirmanns, með minna en
24 klst. fyrirvara á tímabilinu kl. 17:00-24:00 á föstudögum, kl. 24:00-08:00
mánudaga til föstudaga, kl. 00:00-24:00 laugardaga, sunnudaga og á sérstökum
frídögum, sbr. gr. 2.1.4.2 miðað við 8 klst. vakt, skal greiða 2 klst. í yfirvinnu og
hlutfallslega fyrir lengri eða styttri vaktir.

2.6.2

Þar sem unnið er á reglubundnum vöktum skal leggja fram drög að vaktskrá, sem
sýnir væntanlegan vinnutíma hvers starfsmanns, sex vikum áður en hún tekur
gildi. Endanleg vaktskrá skal lögð fram mánuði áður en fyrsta vakt samkvæmt
skránni hefst, nema samkomulag sé við starfsmann um skemmri frest.
Krefjist starfsemi stofnunar breytingar á vaktskrá skal hún gerð með samþykki
starfsmanns. Ef vaktskrá er breytt með skemmri fyrirvara en 24 klst., skal
viðkomandi starfsmanni greitt breytingargjald sem nemur 2% af mánaðarlaunum
í hverjum launaflokki og þrepi. Sé fyrirvarinn 24-168 klst. (ein vika) skal greiða
breytingargjald sem nemur 1,3% af mánaðarlaunum í hverjum launaflokki og
þrepi. Hér er eingöngu átt við breytingu á skipulagðri vakt en ekki aukavakt.
Taki starfsmaður vakt umfram vinnuskyldu, með minna en 24. klst. fyrirvara á
tímabilinu kl. 17:00-24:00 á föstudögum, kl. 24:00-08:00 mánudaga til föstudaga,
kl. 00:00-24:00 laugardaga, sunnudaga og sérstaka frídaga, sbr. gr. 2.1.4.2
miðað við 8 klst. vakt, skal greiða breytingargjald sem nemur 1,3% af
mánaðarlaunum í hverjum launaflokki og þrepi og hlutfallslega fyrir lengri eða
styttri vaktir.

2.6.7

Starfsmaður sem vinnur á reglubundnum vöktum alla daga ársins, getur í stað
greiðslna skv. gr. 2.3.2 fengið frí á óskertum föstum launum í 88
vinnuskyldustundir á ári miðað við fullt starf í heilt ár, eða hlutfallslega ef þjónusta
fer ekki fram alla sérstaka frídaga og stórhátíðardaga. Vinnu sem fellur á sérstaka
frídaga og stórhátíðardaga sbr. framanritað, skal auk þess launa með álagi skv.
gr. 1.6.1, sé þessi kostur valinn. Ávinnsla leyfisins miðast við almanaksárið.
Starfsmaður sem óskar eftir að breyta vali sínu á milli leyfis og greiðslu, skal
tilkynna það skriflega til viðkomandi stofnunar fyrir 1. desember næst á undan.
Með reglubundnum vöktum, skv. þessari grein, er átt við vaktir sem skipulagðar
eru alla daga ársins að meðtöldum sérstökum frídögum og stórhátíðardögum.

2.6.7

Árleg vinnuskylda vaktavinnufólks sem vinnur á reglubundnum vöktum skal að
jafnaði vera sú sama og hjá dagvinnufólki. Vinnuskylda vaktavinnufólks lækkar
því um 7,2 vinnuskyldustundir miðað við fullt starf vegna sérstakra frídaga og
stórhátíðardaga, skv. gr. 2.1.4.2, sem falla á mánudag til föstudags að
undanskildum aðfangadegi og gamlársdegi sem skal vera 3,6 klukkustundir fyrir
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hvorn dag miðað við fullt starf. Að jafnaði skal taka út lækkun á vinnuskilum vegna
sérstakra frídaga innan tímabils vaktskrár. Óski starfsmaður eftir því að safna
upp vinnuskilum vegna sérstakra frídaga og stórhátíðardaga skal hann tilkynna
sínum yfirmanni um það fyrir framlagningu vaktskrár þegar ávinnsla á sér stað.
Yfirmanni er skylt að verða við óskum starfsmanns enda verði því viðkomið vegna
starfsemi stofnunar. Vinna sem fellur á sérstaka frídaga og stórhátíðardaga skal
auk þess launa með álagi skv. gr. 1.6.1.
Með reglubundnum vöktum er átt við vaktir sem skipulagðar eru alla daga að
meðtöldum sérstökum frídögum og stórhátíðardögum. Í þeim tilvikum þar sem
stofnun er lokuð á sérstökum frídegi eða stórhátíðardegi fær starfsmaður sem á
vakt þann dag skv. skipulagðri vaktskrá frí sem vaktinni nemur í stað lækkunar
vinnuskyldu og að teknu tilliti til lengdar vaktar.
2.6.9

Starfsfólk í vaktavinnu hefur ekki sérstaka matar- og kaffitíma. Starfsmönnum er
þó heimilt að neyta matar og kaffis við vinnu sína á vaktinni, ef því verður við
komið starfsins vegna. Vegna takmörkunar þeirra sem að ofan greinir á matar og
kaffitímum skal telja hverja vakt sem unnin er til uppfyllingar vikulegri vinnuskyldu
25 mínútum lengri en raunverulegri viðveru nam óháð lengd vaktar. Mælist
vinnutími þannig lengri en umsamin vinnuskylda skal það sem umfram er
greiðast sem yfirvinna.

2.6.9

Starfsmenn í vaktavinnu hafa ekki sérstaka matar- og kaffitíma. Starfsmönnum
er þó heimilt að neyta matar og kaffis við vinnu sína á vaktinni þegar því verður
við komið starfsins vegna.

12.2.6

Í fyrstu viku veikinda- og slysaforfalla eða þann tíma sem svarar til einnar viku
vinnuskyldu starfsmanns greiðast auk mánaðarlauna skv. gr. 1.1.1 í
kjarasamningi, fastar greiðslur svo sem fyrir yfirvinnu, vakta-, gæsluvakta- og
óþægindaálag og greiðslur fyrir eyður í vinnutíma enda sé um að ræða fyrirfram
ákveðinn vinnutíma samkvæmt reglubundnum vöktum eða reglubundinni vinnu
starfsmanns sem staðið hefur í 12 almanaksmánuði eða lengur eða er ætlað að
standa a.m.k. svo lengi.

12.2.6

Í fyrstu viku veikinda- og slysaforfalla eða þann tíma sem svarar til einnar viku
vinnuskyldu starfsmanns greiðast auk mánaðarlauna skv. gr. 1.1.1 í
kjarasamningi, fastar greiðslur svo sem fyrir yfirvinnu, vaktahvata, vakta-,
gæsluvakta- og óþægindaálag og greiðslur fyrir eyður í vinnutíma enda sé um að
ræða fyrirfram ákveðinn vinnutíma samkvæmt reglubundnum vöktum eða
reglubundinni vinnu starfsmanns sem staðið hefur í 12 almanaksmánuði eða
lengur eða er ætlað að standa a.m.k. svo lengi. Í veikindum kennara skal greiða
samkvæmt þeirri stundaskrá sem í gildi er eða síðast gilti miðað við upphaf
veikinda hans.

12.2.7

Eftir fyrstu viku veikinda- og slysaforfalla eða þann tíma sem svarar til einnar viku
vinnuskyldu starfsmanns, skal hann auk launa sem greidd verða skv. gr. 12.2.6,
fá greitt meðaltal þeirra yfirvinnustunda sem hann fékk greiddar síðustu 12
mánaðarleg uppgjörstímabil yfirvinnu eða síðustu 12 heilu almanaksmánuðina.
Við útreikning yfirvinnustunda samkvæmt þessari grein skal ekki telja með þær
yfirvinnustundir sem greiddar hafa verið skv. gr. 12.2.6.

12.2.7

Eftir fyrstu viku veikinda- og slysaforfalla eða þann tíma sem svarar til einnar viku
vinnuskyldu starfsmanns, skal hann auk launa sem greidd verða skv. gr. 12.2.6,
fá greitt meðaltal þeirra yfirvinnustunda og breytingargjalda skv. gr. 2.6.2 sem
hann fékk greiddar síðustu 12 mánaðarleg uppgjörstímabil yfirvinnu eða síðustu
12 heilu almanaksmánuðina. Við útreikning yfirvinnustunda samkvæmt þessari
grein skal ekki telja með þær yfirvinnustundir sem greiddar hafa verið skv. gr.
12.2.6.
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[Önnur málsgrein heldur sér þar sem það á við.]
Frá og með 1. maí 2021 verða eftirfarandi greinar óvirkar:
2.6.8

Þeir vaktavinnumenn sem eigi notfæra sér eða njóta heimilda skv. gr. 2.6.7 skulu
eiga rétt á svofelldum uppgjörsmáta:
Greitt verði samkvæmt vaktskrá yfirvinnukaup (tímakaup) skv. gr. 1.5.1 fyrir vinnu
á frídögum skv. gr. 1.5.2. og 2.3.2., þó aldrei minna en 8 klst. fyrir hvern merktan
vinnudag.
Bættur skal hver dagur sem ekki er merktur vinnudagur á vaktskrá og fellur á
sérstakan frídag eða stórhátíðardag annan en laugardag eða sunnudag
(laugardagur fyrir páska undanskilinn) með greiðslu yfirvinnukaups í 8 klst. miðað
við fullt starf eða öðrum frídegi.
Bæta skal með 8 klst. þá daga sem taldir eru upp í greinum 2.1.4.2 og 2.1.4.3
að undanskildum aðfangadegi og gamlársdegi sem bætast með 4 klst. miðað
við fullt starf.

2.6.10

Vinni vaktavinnumenn yfirvinnu eða aukavakt, skal til viðbótar unnum tíma greiða
12 mín. fyrir hvern fullan unninn klukkutíma nema starfsmaður taki matar- og
kaffitíma á vaktinni. Skulu þá þeir matar- og kaffitímar teljast til vinnutímans allt
að 12 mín. fyrir hvern unninn klukkutíma.
Við uppgjör á yfirvinnu skal leggja saman alla aukatíma uppgjörstímabilsins, t.d.
mánaðar og reikna síðan 12 mín. á þá heilu tíma sem þá koma út.

Þann 1. maí 2021 taka eftirfarandi greinar gildi:
2.6.8

Vægi vinnuskyldustunda vaktavinnufólks
Vinnuskyldustundir vaktavinnufólks utan dagvinnumarka skv. skipulagðri
vaktskrá og innan vinnutímaskyldu hafa ólíkt vægi við útreikning vinnuskila.
Vinnuskyldustundir sem greiddar eru með 33,33% og 55% vaktaálagi skv. gr.
1.6.1 hafa vægið 1,05 þannig að fyrir hverjar 60 mínútur reiknast 63 mínútur.
Vinnustundir sem greiddar eru með 65% og 75% vaktaálagi skv. gr. 1.6.1 hafa
vægið 1,2 þannig að fyrir hverjar 60 mínútur reiknast 72 mínútur. Þrátt fyrir
framangreint skulu vinnuskil starfsmanns í fullu starfi aldrei fara undir 32
vinnustundir á viku að jafnaði (að meðaltali á launatímabili) og hlutfallslega miðað
við starfstíma og starfshlutfall.

2.6.10

Vaktahvati
Starfsfólk sem vinnur vaktavinnu og uppfyllir skilyrði greinarinnar fær greiddan
vaktahvata með eftirfarandi hætti.
Vaktahvati greiðist sem hlutfall mánaðarlauna vegna fjölbreytileika og fjölda
vakta á launatímabili samkvæmt skipulögðum vöktum innan vinnutímaskyldu.
Lágmarksfjöldi vinnuskyldustunda á hverju launatímabili utan dagvinnumarka (á
33,33%, 55%, 65% og 75% álagi) eru 42 vinnuskyldustundir. Vaktir eru flokkaðar
í fjórar tegundir; dagvaktir, kvöldvaktir (33,33% álag), næturvaktir á virkum
dögum (65% álag) og helgarvaktir (55% og 75% álag). Þá skal lágmarksfjöldi
vinnuskyldustunda í hverri tegund vakta vera 15 vinnuskyldustundir. Starfsmaður
þarf að standa vaktir í tveimur til fjórum tegundum vakta, 14 sinnum eða oftar til
þess að njóta vaktahvata.
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Hlutfall vaktahvata miðast við eftirfarandi töflu.

Á samningstímanum gildir eftirfarandi vegna vaktavinnu:
X
x

Tímakaup í dagvinnu
Tímakaup í dagvinnu er 0,632% af mánaðarlaunum í hverjum launaflokki og þrepi.

Y
y

Yfirvinna
Yfirvinna er greidd með tímakaupi, sem skiptist í yfirvinnu 1 og yfirvinnu 2. Tímakaup
yfirvinnu 1 er 0,9385% af mánaðarlaunum í hverjum launaflokki og þrepi en tímakaup
yfirvinnu 2 er 1,0385% af mánaðarlaunum í hverjum launaflokki og þrepi.
Greiðsla fyrir yfirvinnu skal vera með eftirtöldum hætti:
Yfirvinna 1
Yfirvinna 2
Yfirvinna 2

Kl. 08.00 - 17.00 mánudaga – föstudaga.
Kl. 17.00 - 08.00 mánudaga – föstudaga.
Kl. 00.00 - 24.00 laugardaga, sunnudaga og sérstaka frídaga.

Tímakaup yfirvinnu 2 greiðist jafnframt fyrir vinnu umfram 38,92 stundir á viku (168,63
stundir miðað við meðalmánuð).
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VIÐAUKI 1: INNLEIÐING OG EFTIRFYLGNI
Innleiðing á stofnunum/vinnustöðum
Breytingarnar taka gildi í heild sinni frá 1. maí 2021. Mikilvægt er að undirbúningur þeirra hefjist
tímanlega svo það gangi eftir. Ráðuneyti/sveitarstjórn/svið hefur frumkvæði að innleiðingu
breytinga og hefur samband við þær stofnanir sem breytingarnar ná til þegar niðurstaða
atkvæðagreiðslu um kjarasamninga liggur fyrir. Þá hefjast umbótasamtöl stjórnenda og
starfsfólks á stofnunum/vinnustöðum, markmið kerfisbreytinganna eru kynnt, fræðsla er veitt
skv. leiðbeiningum innleiðingarhóps og innleiðingaráætlun er gerð á hverjum vinnustað.
Undirbúningi skal lokið og tillaga um innleiðingu kerfisbreytinga skal liggja fyrir eigi síðar en 1.
febrúar 2021. Þegar niðurstaða umbótasamtals liggur fyrir skal senda hana til hlutaðeigandi
ráðuneytis/sveitastjórnar/sviðsstjóra til staðfestingar. Afrit skal einnig sent til fjármála- og
efnahagsráðuneytis/Sambands
íslenskra
sveitarfélaga/skrifstofu
kjaramála
Reykjavíkurborgar, sem kynnir niðurstöðuna fyrir innleiðingarhópi. Innleiðingarhópar
samningsaðila eru til stuðnings við innleiðingu.
Stýrihópur ber ábyrgð á innleiðingu og eftirfylgni með verkefnum í fylgiskjali 2. Hlutverk
hópsins er að meta árangur verkefnisins heildstætt, hvort sett markmið náist og forsendur
standist. Gefi niðurstöður ábendinga innleiðingahópa og mælinga tilefni til, bregst stýrihópur
við. Stýrihópurinn skal:
•
•
•
•

Taka til umfjöllunar mál er varða stefnumarkandi túlkanir og álitaefni er snerta
framkvæmd og þróun kerfisbreytingarinnar
Gefa út tilmæli um úrbætur til að tryggja virkni kerfisins
Skera úr ágreiningi um framkvæmd kerfisins með aðkomu hlutaðeigandi
[ráðuneytis/sveitastjórnar/sviðs] eins og við á
Nái mánaðarlegir lykilmælikvarðar viðvörunarstigi skal eftir atvikum og alvarleika:
o Kortleggja vandann og tryggja viðeigandi fræðslu og eftirfylgni.
o Veita tilmæli, frekari leiðbeiningar og stuðning.
o Taka upp viðræður um virkni kerfisins.
o Ef ekki reynist unnt að ná markmiðum og forsendum breytinganna skal taka
upp viðræður um mögulegar breytingar á kerfinu undir verkstjórn
ríkissáttasemjara.

Nái breyting á vinnutíma vaktavinnufólks og aðlögun vinnuskipulags ekki þeim markmiðum
sem lagt er upp með í nýju launamyndunarkerfi, að teknu tilliti til eðli og starfsemi stofnunar,
skal stýrihópur samningsaðila fjalla sérstaklega um lausn þess til að hópar starfsmanna njóti
ekki lakari kjara eftir breytingu. Þá skal stýrihópur fjalla um og meta hvort breytinga er þörf á
yfirvinnuálagi í samræmi við forsendur í fylgiskjali 2.
Stýrihóp skipa fulltrúar frá fjármála- og efnahagsráðuneyti, Sambandi íslenskra sveitarfélaga,
Reykjavíkurborg, ASÍ, BHM, BSRB og Fíh. Hópurinn setur sér starfs- og vinnureglur.
Stýrihópurinn hittist að jafnaði mánaðarlega á innleiðingartímabilinu. Embætti
ríkissáttasemjara ber ábyrgð á því að kalla hópinn saman og sinnir fundarstjórn í samráði við
samningsaðila. Undirbúningur og innleiðing breytinga á vinnutíma vaktavinnufólks fer fram í
nokkrum skrefum. Um leið og atkvæðagreiðslu um kjarasamning lýkur er stýrihópur skipaður.
Þá er haldinn fundur stýrihóps með helstu fulltrúum frá ráðuneytum/sveitarfélögum/sviðum
sem munu bera ábyrgð á innleiðingunni hjá einstökum stofnunum. Stýrihópur skipar matshóp
og innleiðingarhópa svo fljótt sem verða má eftir að niðurstöður atkvæðagreiðslna um
kjarasamninga liggja fyrir.
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Innleiðingarhópar eru þrír talsins. Þeir eru skipaðir fulltrúum launagreiðenda
(FJR/SNS/Reykjavíkurborg) og BSRB, BHM, ASÍ og Fíh. Hóparnir setja sér starfs- og
vinnureglur sem stýrihópur staðfestir.
Hóparnir útbúa leiðbeiningar og stuðningsefni fyrir starfsfólk, stjórnendur og aðra haghafa.
Þeirri vinnu skal lokið fyrir 1. september 2020. Hóparnir standa sameiginlega fyrir fræðslu,
kynningarefni, vefsíðu, ráðgjöf og stuðningi vegna innleiðingar og eftirfylgni breytinga á
vaktavinnu fyrir starfsfólk, stjórnendur og fulltrúa stéttarfélaga.
Innleiðingarhóparnir halda utan um ábendingar og úrlausnarefni um framgang breytinga og
koma þeim á framfæri við stýrihóp. Innleiðingarhópar geta kallað eftir greiningum frá matshóp.
Innleiðingarhópum ber að skila reglulegum skýrslum til stýrihóps um innleiðingu og eftirfylgni.
Launagreiðendur bera ábyrgð á að kalla hópa saman, mánaðarlega hið minnsta nema annað
sé ákveðið.
Matshóp skipa fulltrúar/sérfræðingar tilnefndir af stýrihóp og starfar hópurinn í umboði hans.
Matshópur aflar nauðsynlegra gagna til að meta framvindu verkefnisins. Samningsaðilar
skuldbinda sig til að afla nauðsynlegra gagna sem þörf er á svo matshópur geti sinnt sínu
hlutverki. Hann heldur utan um, greinir og dregur saman niðurstöður mælinga á
lykilmælikvörðum, úttektum og spurningakönnunum og skilar reglulegum skýrslum til stýrihóps.
Mælingar eru mánaðarlegar eða reglubundnar á 3-12 mánaða fresti, sbr. viðauka II. Matshópur
hefur heimild til að kalla til utanaðkomandi aðstoð.
Hóparnir verða starfræktir út samningstímann á meðan innleiðing breytinga og eftirfylgni þeirra
stendur.
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